
„Darmo je, my nesmieme ľudí a ducha časov
súdiť podľa terajšieho raisonementu nášho rozumu,

ale ich máme ponímať vo vlastnej stávajúcnosti,
v ich vlastnom veku a čase,

bo ich pravda leží schovaná v nich samých.“

DVESTOROČNICA NARODENIA
JOZEFA MILOSLAVA
HURBANA

(1817 – 2017)
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HuRbANOVI SyNOVIA
/Marian Tkáč/

Jozef Miloslav Hurban sa oženil siedmeho októbra 1845.
Zatiaľ čo Janko Rimavský Francisci, predtým aj Ata-
man, ale aj Vratislav – toto meno sa mu pri žrebo-
vaní slovanských mien v Levoči, keď tam napo-
dobňovali prešporských študentov pri ich vý-
lete na Devín, kde sa stal Jozef Hurban Mi-
loslavom, zapáčilo väčšmi ako Svätopluk,
ktoré si vyžreboval pri prvom „ťahu“ –
hľadajúc práve v Levoči „faru“, skladal
pre „svoje dievčatko“ verše, Miloslav
Jozef Hurban konal. Zatiaľ čo Francisci
„nemal nijaké osobné plány ohľadom
vlastného šťastia do budúcnosti“ – vtedy
ešte bol pevne odhodlaný podľa Štú-
rovho príkladu obetovať osobné šťastie
národu, čím privodil na Aničkino líčko
slzu (on sa začal trápiť až po „tom“), Hur-
ban, ktorý už mal faru a bol nablízku, tú
slzu zotrel... a bola svadba. („Hurban Jožo
bude mať 7. 10. sobáš – berie si Aničku,“ zves-
toval Janko v liste Augustovi Horislavovi Škul-
tétymu devätnásteho septembra).
Prvé Hurbanovo a Aničkino „dieťa“ prišlo na svet vraj
už o sedem mesiacov, trinásteho apríla 1846 – na Vzkriese-
nie Krista Pána pred 170 rokmi (tak to zapísal Vajanský) vyšlo prvé
číslo Slovenských pohľadov na vedy, umenia a literatúru „od zodpo-
vedného redaktora a vydavateľa Miloslava Jozefa Hurbana“. Pochybuje

niekto, že Miloslavovi pri tom pomáhala Anička? A o ďalších deväť me-
siacov, šestnásteho januára 1847 – teda pred 170 rokmi, narodil sa
Aničke Svetozár Hurban. Mladší brat Pohľadov.

Ešte sa chvíľku zdržme v rokoch, keď Francisci si takmer zúfal
a Hurban si pri domácom kozube hrkútal – pokiaľ bol na

to vôbec čas – s Aničkou. Z Levoče odišiel do Pre-
šova a tam on, hádam najvernejší Štúrov žiak, na

Štúrovo znepokojenie pôsobí v maďarskej spo-
ločnosti, Štúr ho obviňuje takmer z národnej

zrady. A Francisci si vylieva srdce pani fa-
rárke Lehockej: „Vezmite človeku anjela,
nach ním anjel pohrdne, a on zapáli dia-
blovi obeť plameňom búrlivých silných
prsú na oltáre života vlastného... Ach
bože, na kolená padám pred velebou tvo-
jou, zošli deň, zošli dobu, ktorá ohňom
svojím všetky ohne spáli, búrkou všetky
búrky ohluší, mečom všetky meče vy-
tupí!... Hej, viem ja, ako je to frajerku

stratiť, a neprajem to nikomu.“
No reč má byť o odvážnejšom slovenskom

mužovi, Hurbanovi, Miloslavovi milujúcom
Aničku, ktorá bola šťastím pre neho i pre

tento národ. „Anička bola žena obdarená rozu-
mom i citom, milujúca svojich i svoj národ“ – to

dobre vedel Hurban. Anička Hurbanová, rodená Jur-
kovičová, vskutku bola ženou, ktorá inšpirovala mužov

k činom. (Už iba v zátvorke: po Hurbanovej smrti v roku 1888
presťahovala sa vdova Anna Hurbanová za synmi do Turčianskeho Svä-
tého Martina a tam žila neďaleko Janka Francisciho, ktorý bol vdov-
com už od roku 1876, celých sedemnásť rokov. Aby umrela začiatkom

Podobizeň J. M. Hurbana z mladších rokov života, venovaná Andrejovi Sládkovičovi
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februára 1905 a Janko 33 dní po nej. A aby obaja spali na tom istom
cintoríne.)
Už v prvom čísle Miloslavovho a Aničkinho prvého „dieťaťa“, Pohľa-
dov, sa hovorí o slovenskej a slovanskej vede. Impozantné a nepoznané
sú Hurbanove vývody, chcel rozvíjať slovanstvo, slovenskú, a teda aj
slovanskú vedu iným smerom, ako ju zažívali v 19. storočí.
V Hurbanom napísanom programovom článku Sloven-
ských pohľadov je koncepcia slovenskej národnej
vedy. Sú v nej intuitívne, v zárodku, už zhrnuté všet-
ky základné pojmy a tendencie, ktoré stoja pred
nami dnes. Hurban napísal: „Veda, t. j. povedo-
mosť jasná a zreteľná toho, čo je v nás, okolo
nás, v duchu aj v prírode, na nebi aj na zemi,
zrozumenia toto ducha ľudského túžbam du-
chovným vyšším; táto hovorím veda je to
najčistejšie vychovanie človeka aj človečen-
stva.“ Teda jasné a zreteľné povedomie toho,
čo je nielen na zemi, ale aj v nebi; nielen
v prírode, ale aj v duchu. Hurban chápal vedu
nie ako obmedzenú na senzualistický rozmer
bytia, ale ako zahrňujúcu aj nadzmyselné sféry.
Kritizuje systémy rozumárov a „rozumovercov“,
ktorí sa „slovom – rozum – neúplne pochopeným
dali zaviesť, mysliac, že rozum osobný je všetko, čo
človeka človekom robí... systém ten... ktorý nepreniknúc
do hlbín ducha... rozum za svojho Boha má“. Hurban sa chce
starať o to, „aby mládež naša z toho púheho, mŕtveho realizmu a jed-
nobočnej experimentálnosti sa vyslobodila... a aj dačo inšieho v prírode
hľadala, ako iba schémy a systémy ideou a duchom nespojené“.
Slováci a Slovania mali (musia?) rozvinúť vlastný typ vedy, ktorý or-
ganicky vyrastie zo slovenského duševného založenia a bude sa líšiť od

západného typu. Slove(a)nská veda nielenže nebude v rozpore s vierou,
ale naopak: každá skutočná, pravdivá veda privádza k Bohu. Hurbanovi
išlo o vedu, ktorá mala byť slovenská a kresťanská. Súčasná veda taká
nie je, nie je kresťanská, ale pohanská, arabská. Len dodajme: podľa
ruského mysliteľa Soloviova sú racionalisti hypnotizovanými kohútmi,

ktoré nedokážu prekročiť čiaru urobenú kriedou a považujú ju
za prekážku.

Hurban prorokoval, že Slovania majú vyvinúť celkom
nový poznávací duševný orgán, ktorý umožní po-

znávať viac ako doteraz. Parafrázujúc tak, ako
Gréci nemajú v tom, ako doviedli sily logicko-
filozofického myslenia k vrcholu, žiadneho
predchodcu, tak ako anglosaské národy uká-
zali jedinečné, obdivuhodné nadanie pre pre-
nikanie do tajov prírody pomocou empírie
a experimentu a zmenili tým svet, tak aj Slo-
vania – až raz v budúcnosti vedome uchopia
svoju úlohu – vyvinú jednu celkom novú
schopnosť, nový duševný orgán, ktorý bude

súvisieť so silami duchovnej intuície. Táto
schopnosť by mala vyplynúť z kresťanského

založenia slovanských národov a ich citového
potenciálu, Slováci (Slovania) budú poznávať očis-

teným cítením, okom srdca.
Je dvesto rokov od Hurbanovho narodenia (a 128 rokov

od jeho smrti) a nečaká práve teraz svet, váľajúci sa v chaose
a túžbe po mamone, aby sa konečne Slovania prejavili? Ak doterajšie
systémy – Hurbanovými slovami – „pochodili obyčajne od ľudí rozu-
mom a pamäťou, a nie srdcom a duchom spolu obdarených... slovanstvo
má úlohu, aby vyviedlo ľudí z tejto povrchnosti, a za to dá ono svetu vi-
denie dokonalô, duchovnô“.

Mladá Anička Jurkovičová – životná družka J. M. Hurbana
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Tu sa stretávajú Hurbanove myšlienky s myšlienkami Ľudovíta Štúra.
Obaja sa hlásia k slovanstvu a jeden menej, druhý viac akoby koopero-
vali s predstaviteľmi ruskej náboženskej filozofie, Vladimírom Solo-
viovom, Sergejom Bulgakovom či Pavlom Florenským: duchovný smer
myslenia a uvažovania je naším, slovanským údelom. My Slovania
máme zdokonalený zmysel pre krásno, ktorý sa premieňa na orgán po-
znania. Bola to krása liturgických obradov v Chráme sv. Sofie v Cari-
hrade, ktorá podľa Nestora presvedčila slovanských poslov o pravdivosti
kresťanstva. Podľa Tarkovského: „Krása je symbolom niečoho iného.
Krása je symbolom pravdy.“
Bolesti dnešného sveta potrebujú liečenie. Svet potrebuje rozvíjanie
cností v ľudskom vedomí, potrebuje inú vedu, duchovnú vedu, ktorá
vyvedie ľudstvo z chaosu. Ak je toto poslaním Slovanov, je to aj posla-
ním naším. Kruh sa uzatvára. My sme prví po Grékoch, Rimanoch a He-
brejoch mali svoj bohoslužobný jazyk, v nás drieme sila sŕdc a ducha,
my sme povinní zachrániť svet. Obe časti pľúc musia byť v súlade a jed-
note.
Máme Hurbanov rok, žijú jeho Pohľady, máme aj iných jubilantov, na-
príklad Hurbanovho rovesníka Radlinského. Aj pre neho bol duch oveľa
vyššie ako hmota, generácie Slovákov sa učili slovenčine i viere cez
jeho Nábožné výlevy. Ak dnes vidíme takmer „v priamom prenose“, že
čas pracuje aj proti nám a hrozí, že naše nasledujúce generácie zhltne
chaos sveta, nech je najposvätnejším zmyslom nášho konania hlásanie
a presadzovanie našej pravdy. Pravdy ducha, ktorá je mocnejšia ako
pravda hmoty. Možno toto je naším poslaním, našou osobitnou úlohou
pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Ako nám to predpovedal svätý
Ján Pavol II., ale aj americký evanjelizátor Wilkerson.
Na nás je, aby sme si to uvedomovali a podľa toho konali.

Rodokmeň vlastnoručne vyhotovený J. M. Hurbanom

Andrej Kováčik: Štúr, Hurban a Hodža u Jána Hollého v Dobrej Vode v júli 1843
(olejomaľba, 1935)

R d k ň l t č h t ý J M H b
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ŽIVOTNý pRíbEH
JOzEfA MIlOSlAVA HuRbANA
/pavol parenička/

V rodine evanjelického farára Pavla Hurbana sa na Jozefa, 19. marca
1817, narodilo druhé dieťa a tak po dcére prišiel do nej konečne aj vy-
túžený syn. Dostal krstné mená Jozef a Ľudovít. Od tejto radostnej uda-
losti sa začal odvíjať životný príbeh Jozefa Ľudovíta Hurbana. Najprv
v detskom veku džavotal medzi farou, kostolom a od roku 1823 aj evan-
jelickou ľudovou školou v rodnom Beckove, kde mal tiež hlavné slovo
prísny otec Pavol Hurban, učiteľ náboženstva, až do roku 1826. Vtedy
ho rodičia vyslali na latinskú školu do neďalekého Trenčína, lebo ešte
maličkú chvíľku bude vládnuť latinčina svetom aj uhorských škôl, vzde-
lancov, súdov, rozličných úradov a iných inštitúcií ako stredoveké rezi-
duálne univerzum. No s nástupom nového veku národných obrodení
a prepiateho nacionalizmu je ľahké uhádnuť, ktorý jazyk, inak jednej
agresívnej a spanštenej šľachtickej politiky, má ambíciu v Uhorsku vy-
striedať latinčinu a vládnuť aj v hornouhorských stoliciach s nemaďar-
ským obyvateľstvom, ku ktorým patrila rozsiahla Trenčianska stolica.
Tieto otázky však ešte vôbec nevzrušujú Jozefa Ľudovíta Hurbana. Ani
v septembri 1830, keď po rodnom Beckove a jeho evanjelickej jedno-
triednej škole a po síce trocha väčšej trojtriednej latinskej škole, aj
s dobrou povesťou, v župnom, ale predsa len provinčnom Trenčíne, pri-
chádza za ďalším vzdelaním ako trinásťročný na slávne evanjelické lý-
ceum do tak trocha kozmopolitnej Bratislavy, ktorej atmosféra ho uchvá-
tila. Užíval si študentský život plným priehrštím a azda by zapadol do
priemeru a zabudnutia, keby sa nestali sprvu závažné rodinné udalosti.
Nemal ani šestnásť, keď mu 16. marca 1833 náhle zomrel otec a one-
dlho, 4. mája 1834, sa pobrala do večnosti i jeho mati. Hurban sa stal si-
rotou a na rodičov mu ostala iba spomienka a malá finančná hotovosť zo

skromnej pozostalosti, ktorá sa pri jeho životných nárokoch do roka a do
dňa nenávratne rozkotúľala. Začal trieť biedu, poznal hlad, zakúsil psotu
na vlastnej koži. Uzavrel sa sám do seba. A tak v tomto osamotení sa
chudobná sirota čoraz viac utieka k filozofii, číta a študuje diela veľkých
mysliteľov, lebo ju láka dozvedieť sa odpovede na zložité otázky súvi-
siace s bytím, poznaním, existenciou a fungovaním človeka, spoločnosti,
prírody, vesmíru, všehomíra a Boha, ako aj rozumieť zložitým vzťahom
medzi nimi. Evidentne dospieval. Zvážnel. Zmúdrel.
A vtedy do týchto úvah, meditácií a rýchleho dospievania Jozefa Ľudo-
víta Hurbana vhuplo ako blesk z jasného neba od roku 1835 jeho pria-
teľstvo s Ľudovítom Velislavom Štúrom, čo zásadne ovplyvnilo Hurba-
nov životný príbeh a vnieslo doň nové dimenzie. Štúr totiž zahanbeného
a nevyhraneného mladíka Hurbana upozornil na jeho slovenskosť i slo-
vanskosť a on jeho upozornenie si zobral k srdcu s takou vážnosťou, že
sa stal jedným z najaktívnejších, ak nie najaktívnejším štúrovcom a na-
juvedomelejším i najhorlivejším Slovákom aj Slovanom. Potvrdilo sa
to aj 24. apríla 1836 počas národného krstu štúrovskej družiny na ru-
movisku staroslávneho, staroslovenského a veľkomoravského Devína,
kde prijal slovanské, najviac české meno Miloslav. V tejto súvislosti sa
Hurban vzdal druhého krstného mena Ľudovít a svoje nové slovanské
meno Miloslav dokonca posunul pred dovtedy prvé krstné meno Jozef.
Predstavoval sa a podpisoval ako Miloslav Jozef Hurban alebo jedno-
ducho len Miloslav Hurban. Meno Miloslav používal i v takej intímnej
oblasti, akou boli podpisy na listoch svojej milej, neskoršej ženičke
Aničke Jurkovičovej, ale to trochu predbiehame...
Popri štúdiu na Evanjelickom lýceu v Bratislave, ktoré Hurban absol-
voval v rokoch 1830 – 1840 a v rámci neho skončil nižšie i vyššie gym-
naziálne triedy, ako aj filozofický, právnický a teologický kurz, sa
angažoval v študentskom spolkovom hnutí. Pôsobil ako člen i funkcio-
nár od jesene 1835 v Spoločnosti česko-slovanskej až do jej úradného
zákazu v apríli 1837. Vtedy sa jej činnosť preniesla do novozaloženého

HURBAN:Sestava 1 17.1.2017  8:03  Page 5



Slovanského ústavu priamo na Katedru československej reči a litera-
túry bratislavského lýcea. V Spoločnosti i v Ústave vedúce postavenie
zaujímal Ľudovít Štúr, ktorý však roku 1838 odišiel na univerzitné štú-
diá do Halle v Sasku, a tak jeho vodcovské miesto medzi slovenskou
mládežou zaujíma mladícky triumvirát Benjamín Pravoslav Červenák,
August Horislav Škultéty a Jozef Miloslav Hurban. Ten činí všetko, čo
činia aj ostatní členovia štúrovskej družiny: pravidelne chodí na zasad-
nutia Spoločnosti aj Ústavu, kde sa študujú slovenské, české a slovan-
ské dejiny a jazyky, prezentuje sa vlastná a posudzuje iná literárna
tvorba, najmä štúrovských druhov, vedie sa korešpondencia so sloven-
skými i slovanskými vzdelancami aj inštitúciami, prijímajú sa návštevy

a organizujú besedy na aktuálne kultúrnopolitické a literárne témy, bu-
duje sa knižnica a zakladá sa spolok miernosti, pripravujú sa vlastivedné
vychádzky i dlhšie prázdninové cesty. Agilný Hurban študuje filozofiu,
píše poéziu, prózu aj drámu, literárne, historické, vlastivedné i širšie
kultúrne orientované príspevky, je spolkovým zapisovateľom aj dopi-
sovateľom, cestuje po Slovensku, roku 1839 študijne navštívi Moravu
a Čechy. Očarí ho matka miest Praha, kde vraj „prežíval najkrajšie
chvíle svojho života“, a v Hradci Králové zasa „spanilá ruža“ Mária Po-
spíšilová, známa aj zo Štúrovho životného príbehu...
No Hurban chce cestovať ešte ďalej, tak ako väčšina jeho spolužiakov
a druhov túži ísť na niektorú z vychýrených nemeckých univerzít, kde

Zatykač na Štúra, Hurbana a Hodžu vydaný v máji 1848 (faksimile) Vlajka slovenských dobrovoľníkov, september 1848
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sú profesormi žiaci, analytici, biografi a pokračovatelia diela sveto-
vládnych nemeckých idealistických filozofov a mystikov na čele s Kan-
tom, Herderom, Fichtem, Hegelom, Schellingom a inými velikánmi
ducha, ktorí raz a navždy zosadili strohosť racionálneho klasicizmu
a otvorili cesty nástupu iracionálnemu romantizmu. A tak sa zo štúrov-
cov vychovaných v rigorózne suchopárnom klasicistickom duchu stá-
vajú revoluční demokrati, romantici plní ideálov, túžob k veľkým
činom, obetovaniu sa, ochotných za slobodu otčiny aj umrieť... Dostať
sa aspoň tak do Saska na niektorú z univerzít, či už v Halle, Jene alebo
Lipsku, keďže Prusko a Berlín sú pre chudobného našinca pridrahé,
vŕta Hurbanovi hlavou. Ale nielen peniaze, no treba získať aj cestovné

doklady. Vymôcť ich od byrokratickej rakúskej feudálnej administra-
tívy a polície sa každému štúrovcovi nepošťastilo. Veď tí chalani vo
svojej mládeneckej nerozvážnosti povedali, zveršovali a napísali ho-
cičo o rovnosti, bratstve a slobode, pričom si ani neuvedomovali, že
Viedeň je len na skok od Bratislavy a mesto nad Dunajom kontrolujú oči
všadeprítomných špicľov a potom ich ruky píšu dlhé hlásenia, ktoré sa
dostávajú priamo na stôl viedenského policajného riaditeľa s rannou
kávou. Čo-to sa v nich objavuje aj o Hurbanovi, najmä potom, ako roku
1837 vstúpil do ilegálneho mladoslovenského spolku Vzájomnosť,
ktorý si za politický cieľ kladie rozložiť metternichovský absolutizmus
a vôbec celý prehnitý feudálny systém habsburskej monarchie, poní-

Slovenskí dobrovoľníci – dôstojník a vojak
(chromolitografia, 1849)

Jozef Miloslav Hurban (dagerotypia, 1849) Ukážka rukopisu J. M. Hurbana
– žiadosť o vyhotovenie učebnej pomôcky
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manej ako žalár národov. Tak potajomky Hurban pričuchol k politike
a politika prostredníctvom tajnej polície pričuchla k Hurbanovi, nádej-
nému a nebezpečnému panslávovi.
Po bratislavských lyceálnych štúdiách si od júna 1840 Jozef Miloslav
Hurban zarábal na svoj chlebík každodenný ako evanjelický kaplán
v Brezovej pod Bradlom. Namiesto toho, aby si zlatky odkladal na vy-
snívané štúdiá do vankúša, míňa ich, nie však bohapusto. Nekonečne
hladný po poznaní vo veľkom kupuje knihy, časopisy a noviny a buduje
si bibliotéku, ako sa na mladého vzdelanca a intelektuála patrí, vzde-
láva sa, vyniká intelektom a ohnivo káže. Jeho kázne majú aj hlavu, aj
pätu, aj bohaté duchovno, obsahujú všetko: dramatický pátos a aktuali-
zujúcu mravoučnú pointu na podklade biblického slova, presvedčivé
rečnícke majstrovstvo. Pre veriacich je to zážitok počúvať kázanie za-
páleného mladého kaplána Hurbana. Kostol praská vo švíkoch, plnia ho
nadšení Brezovania i ľudia z bližšieho a vzdialenejšieho okolia. Zve-
daví sú na horiaceho kaplána.
Zvesť o obľúbenom kazateľovi prekročí hranice brezovského chotára
a príde aj do Hlbokého. A keď Hurban dostane roku 1843 od hlbockého
cirkevného zboru konkrétnu ponuku na farárske miesto, s vďakou pri-
jíma túto malú, chudobnú a odľahlú kňazskú stanicu a on sám musí dať
zasa načas pokoj nemeckým univerzitným lákadlám. Hlboké sa však
potom stáva stredobodom Hurbanových cirkevných, národných a lite-
rárnych úsilí, celkom neplánovane, na zvyšných dlhých štyridsaťpäť
rokov. Len s prestávkou od 5. mája 1848 do 11. mája 1850, keď ho
počas Slovenského povstania pomaďarčená svetská i cirkevná vrchnosť
z farárskeho miesta najprv suspendovala, spálila mu knižnicu i archív
a potom so zaťatými zubami po porážke maďarskej revolúcie znova in-
štalovala, hoci Hurban sa do Hlbokého vrátil až 4. novembra toho roku
a do truhlice si odložil naftalínom ošetrenú uniformu slovenského do-
brovoľníckeho kapitána, šabľu s palošom a zakonzervované pištole.
Sám nevie ako nadlho? Či už na vždy, dobrý Bože?

A potom žil Hurban v Hlbokom v ére decénia bachovského neoabsolu-
tizmu v rokoch 1850 – 1860 pod dozorom stále všemocnej rakúskej po-
lície, podobne ako Štúr až do svojej smrti roku 1856 v Modre. Hoci
Hurbana v tomto období chceli niektorí cirkevníci vidieť aj na iných fa-
rách, či už v bohatej juhoslovenskej slovensko-maďarskej obci Saliby
(dnes okres Galanta), alebo v slovensko-nemeckej farnosti vo veľko-
mestskej Pešti, ba viackrát kandidoval aj na farárske miesto vo svojom
prvom pôsobisku na Brezovej, napokon sa z týchto plánov nič nereali-
zovalo... A tak životná postať v Hlbokom Hurbana síce od roku 1843
osudovo pripútala k tejto Bohom zabudnutej vieske a jej kňazskej sta-
nici, ale dala Slovensku a jeho národnému životu z Hlbokého zásadné
rozhodnutia: v júli 1843 o štúrovskej slovenčine a spolkovom projekte
Tatrín, roku 1844 o vydaní literárneho almanachu Nitra v novom slo-
venskom jazyku, od roku 1846 sa tu redigoval kultúrny časopis Slo-
venské pohľady na vedy, umenia a literatúru, počas pamätnej Jozefskej
noci 19. marca 1848 sa dohodol plán Slovenského povstania, od roku
1863 na počesť miléniovej cyrilo-metodskej pripomienky tu vychá-
dzalo národne orientované náboženské periodikum Cirkevní listy.
V Hlbokom pripravil Hurban celkovo šesť literárnych almanachov Nitra
a sám ako autor napísal okolo dvadsaťpäť umne plodných kníh rozlič-
ného zamerania, od beletrie cez teologické spisy, náboženské knižky
a polemiky až po odborné literárnovedné a biografické diela, vrátane
monumentálneho životopisu Ľudovíta Štúra...
Do Hlbokého si Jozef Miloslav Hurban na faru za Maru priviedol od-
danú slovenskú národovkyňu a talentovanú herečku, ženu krv a mlieko,
Aničku Jurkovičovú, ktorú poznal od roku 1841. Ako sexi symbol štú-
rovcov poplietla hlavu nejednému z nich, hádam najviac atamanovi
mladších zo štúrovského pokolenia, Jankovi Vlastimilovi Franciscimu.
Veď ktorý iný mládenec slovenský by si to s pekným Jankom rozdal na
poli lásky? A predsa sa našiel taký smelec, opovážlivec i odvážlivec, čo
sa nebál tuhému kamarátovi frajerku odľúbiť! Milostný trojuholník do-
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plnil rozhodný Miloslav Jozef Hurban. Obaja sokovia, Hurban a Fran-
cisci, si to vraj z očí do očí chlapsky povedali i vysvetlili v auguste 1845
na druhej sednici Tatrína v Liptovskom Svätom Mikuláši.
Veci mali potom rýchly spád. Ani Štúr nič nezmohol. Už v októbri 1845
sa uskutočnilo veľkolepé trojdňové svadobné veselie, najprv v Hlbo-
kom a potom v rodisku Aničky Jurkovičovej v Sobotišti. Štúr je do-

konca Hurbanovým svedkom na tejto svadbe, hoci sluchy mu ide vy-
trhnúť, na čele mu vyrazí studený pot, srdce divoko skáče v hrudi a bez-
mocne zviera päste. Hlavou sa mu ženie myšlienka: Ako mi to len ten
Hurban mohol vykonať? Veď žena a manželstvo, to je čosi absolútne
nezlučujúce sa so životom slovenského národovca. Čosi nemysliteľné,
nevídané, neslýchané! Taký bol Štúrov nepísaný zákon. Ale aby netrhal

Dagerotypia s vyobrazením časti slovenskej delegácie, ktorá 20. 3. 1849 odovzdala panovníkovi „Prosbopis“ na audiencii v Olomouci. Stojaci zľava: A. Kardoš, S. Chalupka,
D. G. Lichard, M. M. Hodža, Ľ. Štúr (jeho jediná autentická fotografia), J. M. Hurban, D. J. Bórik; sediaci zľava: M. Rárus, J. Holček, A. Ľ. Radlinský, K. Kuzmány
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priateľstvo pred štúrovskými druhmi i pred národom, premohol sa, aj
tým svadobným svedčením... Hoci na svadbe, myšlienky mu zabiehajú
na pohreb a kar Hurbana ako národovca.
Ajajaj, ako sa len ten náš Štúr mýlil! Veď šťastné manželstvo Jozefa
Miloslava Hurbana a Anny Jurkovičovej Boh požehnal deviatimi deťmi,
piatimi synmi a štyrmi dcérami. Z nich až sedem súrodencov Hurba-
novcov, ktorí sa narodili v rokoch: 1847 Svetozár Miloslav, 1848 Bo-
žena, 1850 Vladimír, 1852 Želmíra Mária, 1858 Konštantín, 1860
Ľudmila, 1862 Bohuslav,výrazne prehovorilo do viacerých oblastí slo-
venských dejín. Prvorodený syn a otcov nástupca Svetozár Miloslav
Hurban sa preslávil ako Vajanský, Božena Hurbanová, vyd. Royová,
bola matkou významného slovenského básnika Vladimíra Roya, ďalší
syn Vladimír Hurban zasa otcom veľkého slovenského dramatika Vla-
dimíra Konštantína Hurbana, známeho pod pseudonymom VHV, sestra
Želmíra Mária Hurbanová sa vydala za českého mechanika a vynálezcu
Viktora Lorenca, brat Konštantín Hurban vykonával funkciu správcu
stoličkovej továrne v Turčianskom Svätom Martine, nešťastná Ľudmila
sa trápila v nešťastnom manželstve s vychýreným advokátom Dioný-
zom Fejom Rakovským a predčasne zosnulý syn Bohuslav bol predse-
dom povestného akademického spolku Tatran vo Viedni. To bol mocný
hurbanovský rod Slovenska v plnej paráde. Z neho sa však predsa len
vynímali otec a prvorodený syn. Jur Janoška, neskorší evanjelický bis-
kup, na starozákonnom prímere prvých kníh v nekrológu za Jozefom
Miloslav Hurbanom v Cirkevných listoch roku 1888 ho označil za Moj-
žiša slovenského národa, jeho syna Vajanského prirovnal k Jozuovi. Va-
janský skutočne po otcovi príkladne a dôstojne prevzal všetky vodcov-
ské úlohy v národnom a literárnom živote Slovenska. Ale tentoraz v ži-
votnom príbehu Hurbana predbiehame.
Človek je tvor omylný. Čím býva osobnosť väčšia, o to viac sa môžu
zveličovať i násobiť jej chyby. Nevyhol sa im ani Jozef Miloslav Hur-
ban. Politicky vsadil všetko na jednu kartu, na vierolomný habsburský

dom. Od decembra 1848 stál verne v službách rakúskeho cisára Fran-
tiška Jozefa I. Na audienciách v rokoch 1848, 1849, 1861, 1862, 1863,
1865 a naposledy 11. októbra 1866 prosil panovníka za práva Slovákov,
aby v tejto veci počúval len samé medové reči a plané sľuby. Jeho Ve-
ličenstvo, ktoré mu na hruď roku 1862 priplo zlatú medailu za zásluhy
o trón, akoby onemelo. Za revolučnej mladi búrlivák Hurban odsudzo-
val poklonkovanie sa panovníckemu dvoru. Odmietal tak učiniť čo i len
na úrovni zdvorilostnej dedikácie v literárnom almanachu. Štúr a dru-
hovia ho za to dôrazne napomenuli a pokárali, že vraj nerozumie poli-
tike a taktike národného hnutia. Nuž, prispôsobil sa! V Slovenskom
povstaní roku 1848 – 1849 bojoval po boku cisárskej Viedne. Chcel ju
podporiť slovenským dobrovoľníckym zborom ešte aj roku 1866 počas
rakúsko-pruskej vojny, ale tá sa skončila skôr, než tak stihol učiniť. Hur-
banova uniforma ostala v naftalíne... Lapsusy Hurbana prišli aj v ro-
koch 1876 a 1877, keď zúfalý, po zatvorení slovenských gymnázií
a Matice slovenskej, vydal v češtine svoje literárne almanachy Nitra,
jej šiesty a siedmy ročník. Odbojnícky, no zároveň spiatočnícky, chcel
nimi demonštrovať česko-slovenskú vzájomnosť a jednotu. Márne, bez
ohlasu. Napokon ostal osamotený, aj zahanbený! Šesťdesiatročný.
A hviezdne chvíľky Hurbana? Tie prišli a najviac zasvietili najmä v Slo-
venskom povstaní, keď sa štúrovci menia na hurbanovcov, ktorí si ho
zvolia za historicky prvého predsedu Slovenskej národnej rady ako naj-
vyššieho politicko-vojenského predstaviteľa Slovákov. Hovorí a píše sa
o Hurbanovom vojsku a troch ťaženiach hurbanovských dobrovoľní-
kov, ktorých počet sa odhaduje na 30 000 mužov. Strašná sila... Aspoň
na pár mesiacov, od januára do apríla 1849, oslobodila celé Slovensko.
A potom od 12. januára 1856, keď v Modre Hurban odbavil pohreb
predčasne zosnulého najbližšieho z najbližších Ľudovíta Štúra, ostal je-
dinou uznávanou hviezdou a opravdivým vodcom i otcom slovenského
národa, stal sa kráľovskou korunou na jeho hlave...
Jozef Miloslav Hurban patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti sloven-
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ských dejín 19. storočia. Zaradil sa k čelným predstaviteľom, organizá-
torom a ideológom záverečnej etapy nášho národného obrodenia a zjed-
notenia. Viac ako dlhých päťdesiat rokov viedol, ovplyvňoval,
usmerňoval a reprezentoval slovenskú politiku, romantickú literatúru,
bádanie v oblasti literárnych a historických vied, kultúrne a osvetové
úsilia, cirkevný život evanjelikov a ich spisbu. Hurban bol prirodzenou
autoritou pre štúrovcov i v celom národe. Veľmi si ho ako svojho času
najznámejšieho Slováka považovali aj v slovanskom svete, či Česi, alebo
Rusi, Srbi a Chorváti. Na všetky tieto snahy Jozefa Miloslava Hurbana
na prelome 19. a 20. storočia geniálne a tvorivo nadviazal a konti-
nuálne v nich pokračoval jeho syn Svetozár Miloslav Hurban, zvaný
Vajanský. Pravda, v celkom inej – pre národ a jeho kultúru tej najťaž-
šej – dobe. V nečasoch a slotách odnárodňovania, násilnej maďarizácie
a asimilácie Slovákov v Uhorsku!
Dokumentoval to i smutný koniec životného príbehu Jozefa Miloslava
Hurbana. Od začiatku roka 1888 Hurban polihoval a napokon iba ležal.
Pri jeho smrteľnej posteli sedela verná manželka Anička Jurkovičová-
Hurbanová. Až do poslednej chvíle, až kým jej muž nevypustil dušu.
Pán všetkého ho k sebe povolal 21. februára 1888. Zlá zvesť o Hurba-
novej smrti sa šírila Slovenskom, Tatry jej echo odrazili do Moskvy
a Petrohradu, Prahy, Záhrebu aj Belehradu... Zatiaľ Hlbočania vykopali
hrob na čestnom mieste hlbockého cintorína, no museli ho zahádzať.
Maďarská a pomaďarčená vrchnosť nariadila, aby ho pochovali do radu,
medzi svojich cirkevníkov, aby zapadol. Aj tak sa uskutočnil okázalý
pohreb, s množstvom ľudu a hlavným rečníkom Matúšom Dulom, ktorý
prišiel zastúpiť centrálu Slovenskej národnej strany z Turčianskeho Svä-
tého Martina. Všetko sa však pohrebom nekončí, maďarizačný moloch
nepovedal posledné slovo... Národ na svojho vodcu Hurbana nezabúda
a usporiada zbierku na náhrobný pomník. Odhaľuje sa 8. septembra
1892, z úradného príkazu bez účasti najbližšej rodiny, manželky, detí
a vnukov, bez obecenstva, odohnaného bajonetmi tridsiatich žandárov

na päťdesiat metrov za cintorínsky múr. Zdrvený syn Vajanský to glo-
suje článkom Hyenizmus v Uhrách v Národných novinách, Uhorsko
preňho ročným žalárom a mastnou pokutou. Maďarskej moci sa nepá-
čilo, že Vajanský jej žandárov prirovnal k rímskym drábom nad Kristo-
vým hrobom, že uhorských liberálnych politikov označil za lapajov
a čeliadku, ktorá však neujde spravodlivej pomste. Mŕtvych ani živých
Hurbanovcov totiž nič a nik nepremôže, ani žaláre, ani bajonety, sú silní
a slávni, tak ako silný a slávny je ich milovaný slovenský národ. Ne-
zlomní to bojovníci za život slovenský, lebo „sláva národa hodná je
obetí“, ako to hrdo hlásal epitaf na Hurbanovej mohyle!

Národná pieseň

Bije zvon slobody, čujte ho národy,
kto ho nepočuje, obanuje.
I my čujme, bratia, zvon zlatej slobody,
kým nezapečatia nám ho zas národy.
Nech sa po Tatrách naša reč ozýva,
v súdoch, diétach nech aj ona býva!

A keď sa protivia žiadostiam národu,
Slováci mrieť vedia za slobodu.
Za slobodu mrime i za reči práva,
tak len zahrmíme, že už Slovák vstáva.
Nech sa po Tatrách naša reč ozýva,
v súdoch, diétach nech aj ona býva!

Jozef Miloslav Hurban
(úryvok)
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HuRbAN AkO TVORCA
/Peter Cabadaj/

Hoci literárne dielo i umelecké názory Jozefa Miloslava Hurbana pred-
stavujú neoddeliteľnú súčasť jeho národnopolitických aktivít, samotná
tvorba sa nevyčerpáva neustálym akcentovaním národnobuditeľskej ten-
dencie. Platí ale konštatácia, že vlastnú literárnu tvorbu Hurban úzko
spájal s národno-emancipačnými cieľmi a zámermi. Na druhej strane
z jeho kritických diel a publicistickej činnosti zreteľne cítiť, že vnímal
osobitosti umeleckého prejavu a snažil sa tvoriť literatúru aj ako špeci-
fický výraz svojej koncepcie života. Vzdelaním a mysliteľským roz-
merom stelesňoval zápas heglovského romantizmu s racionalizmom.
Hurbanovo dielo je poznačené úsilím zapôsobiť na čitateľa autorským
vyznaním, ako aj subjektívnym, individuálnym gestom hrdinu, po-
skytnúť podnet na odvážny čin a emotívny model riešenia životných si-
tuácií s racionálnym zdôvodnením. Vstup „ľudského materiálu“ do
vlastnej tvorby sa v jeho prípade prejavil v niekoľkých formách – pu-
blicistika, beletrizovaný cestopis, besednica, satira, humoreska, elegický
obraz heroickej minulosti s fantazijnou aktualizáciou.
Základnou líniou prvého tlačou vydaného textu Cesta Slováka k bra-
tom slovanským na Moravu a v Čechách (1841) je zdôraznenie slovan-
skej idey. Autor však v tomto svojom cestopise kriticky reaguje aj na
dobové spoločenské pomery. Pre ďalší vývin našej literatúry má dôle-
žitý význam najmä spôsob realizácie uvedeného diela. Konkrétne máme
na mysli uplatnenie romantickej metódy, ktorá sa prejavuje v „pútnic-
kom“ motíve, náladovosti zakomponovaných básní, ale aj v priamych
charakteristikách niektorých výjavov a postáv.
Verše začal Hurban písať počas štúdia na Evanjelickom lýceu v Brati-
slave. Názvy jeho básní z mladosti, ako i stručné hodnotenia, ktoré sa
zachovali v štúrovských Pamätniciach, nasvedčujú, že nadväzoval na Manželia Hurbanovci s deťmi (1857). Stojaci zľava: Želmíra, Božena, Svetozár a Vladimír
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tradíciu Jána Kollára a Jána Hollého a cez ňu tiež na vzory gréckej a la-
tinskej poézie a literatúry. Príznačné bolo preňho rozpätie od oslavnej
ódy až po satiru. Hurbanov radikalizmus sa prejavuje v témach, výzvach
a zvolaniach, v kritike protislovenských a protislovanských javov, od-
rodilstva, ale aj ľahostajnosti vo vlastných radoch. Druhú, harmonic-
kejšiu stránku autorovej osobnosti i poézie predstavujú na jednej
strane ľúbostné rukopisné básničky biedermeierovského
typu, na druhej strane romanticky ladené verše –
zvlášť v prírodných motívoch – z ciest po Morave.
Založením a vydávaním almanachu Nitra, pre-
snejšie od jeho druhého ročníka (1844), otvo-
ril Hurban éru slovenskej literatúry písanej
novým národným jazykom. Dominantným
tvorcom spomenutého druhého ročníka
Nitry bol básnik Janko Kráľ. Činorodý a ne-
únavný Hurban podporil tiež úsilie Ľudo-
víta Štúra o vydávanie Slovenských ná
rodných novín s literárnou prílohou Orol
tatranský (1845). O rok neskôr (1846) za-
ložil literárny a vedecký časopis Slovenské
pohľady, ktorý v súčasnosti ako naše naj-
staršie periodikum vychádza zásluhou Matice
slovenskej. Hurban svoje Pohľady profiloval
ako dynamický národnobuditeľský časopis, usi-
lujúci sa pokrývať a najmä vytvárať všetky zložky
národného kultúrneho a vedeckého života.
Špeciálnu pozornosť venoval Hurban systematickému rozvíja-
niu osvetovej činnosti (nedeľná škola, ochotnícke divadlo, spolky mier-
nosti), publicisticky aj organizačne sa aktívne zapájal do širších kultúrnych
a politických podujatí. Skoncipoval základné tézy národného programu,
ktoré publikoval v úvode k Červenákovmu Zrkadlu Slovenska (1844).

V prvom ročníku almanachu Nitra (1842) Jozef Miloslav Hurban uve-
rejnil Piesne, veršovanú epiku Osudové Nitry a prózu Svadba kráľa veľ-
komoravského, v druhom ročníku (1844) mu vyšli prózy zo súčasnosti
(Prítomnosť a obrazy zo života tatranského, Prechádzka po považskom
svete). Okrem kritických či humorných postrehov, sentimentálneho deja,

respektíve beletrizácie cestovných zážitkov, v nich formuluje
i úvahy o budúcnosti slovenského národa a slovanstva. Na

stránkach Nitry ďalej uverejnil roku 1846 romantickú
prózu Olejkár, ktorej námet po prvý raz spracoval

ešte ako študent v podobe „trúchlohry“. Dej sa
vtedy neodohrával v Trenčíne a za čias Ma-

túša Čáka ako v Olejkárovi, ale v Čechách
za vlády Břetislavovej. Presunutie príbehu
z jednej epochy do druhej nepriamo do-
svedčuje, že Hurbanovi nešlo o realistický
historický obraz, ale iba o hľadanie naj-
vhodnejšieho rámca pre vyjadrenie ná-
rodnej ideológie. Postava Matúša Čáka
bola na to vhodná a príťažlivá pre celú štú-

rovskú generáciu. Olejkár je doslova na-
bitý nielen dramatickými udalosťami a si-

tuáciami, ale i množstvom postáv, z ktorých
viaceré sú zahalené rúškom tajomstva.

Neodmysliteľnou súčasťou Hurbanovej literárnej
publicistiky boli aj satirické texty, respektíve humo-

resky. Korytnické poháriky alebo Veselé chvíle nezdra-
vého človeka reflektujú pestrú škálu problémov. Nechýbajú ani

autorove kritické názory, ktoré si berú na mušku nielen rozmanité ma-
lomeštiacke javy, ale i niektoré aktuálne problémy okolo slovenčiny.
Uvedené dielo vyšlo spolu s Divadlom duchov nad Tatrami a „novelet-
kou“ Od Silvestra do Troch kráľov v almanachu Nitra roku 1847.

Josef Mukařovský: Jozef Miloslav Hurban (kresba, 1888)
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Popri vlastných textoch vydal Hurban v Nitre mnohé klasické tituly slo-
venskej literatúry (diela príslušníkov kollárovskej generácie, príspevky
štúrovských básnikov, spisovateľov a publicistov, ale aj poéziu českých
tvorcov J. E. Vocela a K. H. Máchu).
Hurbanova teoretická činnosť vrcholí v rozsiahlej štúdii Slovensko
a jeho život literárny, ktorú písal na pokračovanie pre Slovenské po-
hľady (1846 – 1851). Priniesol v nej svojskú koncepciu výkladu, množ-
stvo objavných faktov, prekvapivých súvislostí a hodnotení. Literatúru
vnímal v nerozlučnej spätosti s prostredím a najmä so životom národa.

Preto už v názve prízvukoval Slovensko a z charakteru Slovenska a Slo-
vákov vyvodzuje aj ich literárne deje. V Hurbanovom chápaní predsta-
vuje spisba i najvyšší spôsob, ktorým sa realizuje jazyk, reč národa;
v literatúre sa reč stáva trvalou hodnotou.
Hektické roky 1848 – 1850 naplnil Hurban politickou, vojenskou a pu-
blicistickou činnosťou a len okrajovo básnickou tvorbou (Národná pie-
seň, Pieseň pri vykopávaní dereša spievaná, Pieseň pri pálení dereša
spievaná). Nakrátko obnovil vydávanie Slovenských pohľadov (1851),
roku 1853 vydal piaty ročník Nitry, ktorý bol vzácnym oživením obdo-

Posledná zachovaná fotografia J. M. Hurbana v kruhu početnej rodiny u syna Svetozára (Martin, výstava výšiviek, august 1887)
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bia „suchoty a nemoty“. V tomto ročníku almanachu uzreli svetlo sveta
Sládkovičov Detvan i Hurbanova próza Slovenskí žiaci, predstavujúca
pokus o epické zobrazenie generačných osudov v revolúcii. Tvorca
dielo v podtitule označil ako „obrázky zo života“. Aktérmi deja sú slo-
venskí mládenci, ktorí vášnivo filozofujú o problémoch národa, inten-
zívne prežívajú peripetie lásky, pričom v národnom presvedčení aj
v láske narážajú na odpor svojich protivníkov. Epilóg rozprávania tvorí
obraz krajiny po košútovskom víťazstve so siluetou šibenice Holubyho
a Šuleka...
Dvojdielny historický román Gottšalk vyšiel po česky v Prahe (1861),
hoci pôvodne ho prozaik koncipoval v slovenskom jazyku. Hurban sa
inšpiroval dejinami polabských Slovanov v 11. storočí. Nešlo mu ani
tak o históriu, ako skôr o mravný a filozofický problém vzťahu medzi
náboženstvom a národom, medzi osobným a nadosobným. V riešení
nastolených otázok sú už zreteľné stopy jeho konzervatívneho teolo-
gizmu.
Ako je všeobecne známe, po potlačení revolúcie boli vodcovia Slo-
venského povstania pod policajným dohľadom. Hurban sa síce usiloval
o ďalšiu kultúrnu činnosť i vlastnú literárnu tvorbu, ale v čase bachov-
ského absolutizmu nachádzal len skromnú odozvu. Vďaka ústretovosti
českých priateľov redakčne participoval na Riegerovom slovníku ná-
učnom. V zmenených pomeroch, ktoré nastali po rakúsko-uhorskom
vyrovnaní (1867), sa mu darilo nanajvýš rozdúchavať tlejúce národné
povedomie a protestovať proti výčinom vládnucej maďarskej vrstvy aj
za cenu vlastného uväznenia.
Roku 1871 prekvapil tvrdou kritikou almanachu Napred, keď odsúdil
pokus mladých literátov o novú orientáciu umeleckej tvorby. Rovnako
tvrdo recenzoval aj knižné vydanie Kalinčiakovej Reštavrácie. Hurbana
výrazne poznačilo zatvorenie Matice slovenskej a troch slovenských
gymnázií. Vzhľadom na to, že východisko z krajne nepriaznivej situá-
cie videl v tesnom spojení s českou literatúrou a kultúrou, vydal 6. a 7.

ročník Nitry v českom jazyku. Tento zúfalý čin, ktorým chcel doku-
mentovať česko-slovenskú vzájomnosť a jednotu, sa ale nestretol s oča-
kávanou širšou reakciou a porozumením...
Aspoň v maximálnej stručnosti pripomenieme aj Hurbanovu cirkevnú
spisbu, ktorej sa intenzívne venoval najmä v porevolučnom období.
Vydal učebnicu Náuka náboženstva kresťanského (1855), napísal ob-
siahle dielo Cirkev evanjelicko-luteránska v jej vnútorných živloch
a bojoch na svete (1861), za ktoré získal doktorát teológie na univerzite
v Lipsku. Jedenásť rokov bol redaktorom Cirkevných listov, ktoré začal
vydávať v pamätnom roku 1863. Z veľkej časti ich aj sám zapĺňal najmä
správami a článkami náboženského a cirkevno-politického charakteru,
občas však v časopise uverejnil i umelecky orientované texty.
Literárne, respektíve publicisticky činný bol Hurban aj na sklonku
svojho pohnutého života. V šiestom ročníku Nitry (1876) vydal cyklus
básní Z hlbiny, v siedmom (1877) štúdiu Viliam Pauliny-Tóth a jeho
doba. Záujem o memoárovú spisbu vyvrcholil rozsiahlym životopisom
Ľudovíta Štúra a Rozpomienkami na revolučné roky. Štúrovu biogra-
fiu mienil napísať ešte v 60. rokoch, keď ho inšpiroval matičný súbeh.
Dlhodobejší zámer však uskutočnil až v novej epoche vývinu sloven-
skej literatúry i národného života – na prahu 80. rokov. Vtedy začal Štú-
rov životopis vychádzať na pokračovanie v jeho synom Svetozárom
obnovených Slovenských pohľadoch (1881 – 1884). Ide o najobsiah-
lejšie svedectvo priameho účastníka o prelomových rokoch a kľúčo-
vých osobnostiach nášho národného pohybu v polovici 19. storočia.
Neskoršie vedecké i literárnohistorické skúmanie všeličo na Hurbano-
vých tvrdeniach a záveroch spresnilo aj opravilo, najmä v častiach, kde
autor uplatnil len svoj osobný názor, reminiscenciu či skúsenosť. Uve-
dené konštatovanie však v nijakom prípade nespochybňuje význam
tohto monumentálneho životopisného a memoárového diela.
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